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AUZO-EZTABAIDAGUNEAK:
2. TXANDA. 2018
MENDILLORRI
Data: 2018/11/20
Ordua: 18:30
Tokia: Mendigoiti ikastetxe publikoa
Auzoko zinegotzia: Maider Beloki
Parte-hartzaileak: 19 pertsona. 6 emakume eta 13 gizon
Alorreko erreferentziazko teknikaria: Ana Etxaleku
Moderatzailea: Sergio Espinosa, Herritarren Parte-hartzea dinamizatzeko Zerbitzukoa
Gai-zerrenda:
1. Hasiera
2. Udala berriemaile
•

Iruña. 2030 Hiri Plan Estrategikoa

•

Iruñategi – Gizarte Sareen Mapa

3. Auzoa berriemaile
•

Antzara

•

Beste batzuk

4. Udala Adi
5. Amaiera
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Sergio Espinosak, Herritarren Parte-hartzea dinamizatzeko Zerbitzuko teknikariak, Mendillorriko
bosgarren auzo-eztabaidaguneari hasiera eman dio. Bertaratuei etorri izana eskertu eta gero,
Espinosak auzoko zinegotzi Maider Beloki aurkeztu du, eta hasi da topaketaren ezaugarri
nagusiak zehazten, hala nola zenbat iraungo duen iraupena, formulario bat betez “herritar
aktibo” gisa alta emateko aukera dagoela, saioa Alorraren YouTube kanalaren bidez zuzenean
ematen dela, eta, berritasun gisa, Erabaki online plataforma gaitu dela, 19:30a arte, nahi
dutenek ideia, iruzkin, iradokizun eta proposamenak helarazteko.
Jarraian, Espinosak aipatu duhonako hauek hartuko dutela hitza: Herritarren Partaidetzako eta
Gizartea Ahalduntzeko Alorreko zuzendari Antso Fernández; auzoko zinegotzi Maider Beloki;
eta Xabier Errea, Estrategia Bulegoko teknikaria, Iruña 2030 Hiri Plan Estrategikoari lotuta.

Hasiera

Antso

Fernández

Herritarren

Partaidetzako

eta

Gizartea Ahalduntzeko Alorreko

zuzendariaren parte-hartzea
Parte-hartzea hasteko, Antso Fernándezek bertaratuei zein streaming bidez topaketa jarraitzen
dutenei hor izatea eskertu die, eta Erabaki partaidetza-plataformaren bidez ekarpenak egin
dituztenei ere bai.
Ondoren, Fernándezek testuinguruan kokatu du bosgarren txandako auzo-eztabaidaguneen
garapen-esparrua, eta aurreko edizioen azterketaren emaitza dela adierazi du. Horrela, bai
Udalari bai auzoko kolektibo edo erakundeei eman baitzaie aipagarritzat edo interesgarritzat
jotzen dituzten alderdi edo berritasunak helarazteko gune bat. Elkarlanean aritzeko lantaldeak
sortzeko aukera ere aipatu du, Mendillorriko auzo-eztabaidagunean beharrezkotzat jo ez dena.
Jarraian, Herritarren Partaidetzako zuzendariak azaldu du Udala adi atalari esker –bertan zein
Erabakin– edonork iritzia edo iradokizuna helarazteko aukera ematen duen tartearekin emango
zaiola amaiera auzo-eztabaidaguneari.
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Aipatu Erabaki plataforman auzo-eztabaidagune honetan eta aurrekoetan gertatutakoaren berri
dagoela gogoratu du Antso Fernándezek; eta, ondoren, Iruñategi udal-proiektua azaltzeari
heldu dio, duela zenbait aste Udalak aurkeztutako Iruñeko auzoetako baliabide-mapa.
Bertaratuei Mendillorri auzoari dagokion mapa erakutsi du, eta horietako bat auzoko civivoxean
eskuratzeko zein asociaciones.pamplona.es/eu/ webgune berritik deskargatzeko aukeren berri
eman du. Gainera, berritasun baten berri ere eman du: aurki webgune horretan mapa
elkarreragile bat egongo da, eta bertan mapa haiek eguneratu eta digitalki kontsultatu ahal
izango dira.

Udala berriemaile

Maider Beloki zinegotziaren parte-hartzea

Guztiei hor izatea eskertu eta gero, auzoko zinegotzi Maider Belokik bere burua aurkeztu du
auzotarren aurrean, eta auzoko edozein elkarte, kolektibo zein gizabanakorekin biltzeko zein
elkarlanean aritzeko eskaintza luzatu du. Jarraian, Mendillorriko zinegotzi izendatu izana
Erripagañako zinegotzia ere izateari lotu dio; horrek komunitate- eta auzo-ezaugarri
bateragarriak dituzten biztanlerien arteko lotuneak sortzeko bide ematen baitu, bata heldua eta
bestea sortu berria diren zonaldeotan. Horren adibide, Erripagañako merkatariak Mendillorriko
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Merkatarien Elkartearekin elkarlanean aritzeko aukera eta Antzara zentro komunitarioa
Erripagañako erakundeek erabiltzeko gunea izatea aipatu ditu.

Mintzaldi honen ondoren, Belokik azpimarratu du Antzarak, Civivoxek, Liburutegiak eta
Bideberrik –Prebentzio Ekintza Komunitarioko Zerbitzua bere gain harturik– egin duten
komunitate- eta sare-lana; izan ere, udal-gobernuak defendatu eta beste auzoetara hedatu nahi
duen eredua da, zinegotziaren hitzetan.
Gero, Belokik Mendillorrin egindako udal-gastu eta -inbertsioak xehatu ditu, eta igogailua jarri
izana azpimarratu du, aurreko udan inauguratutako azpiegitura hori auzo-eskaera baten
erantzuna izateaz gain udal-apustu garrantzitsua izan baita, aurrekontuaz bezainbatean.
Ondoren, eragin txikiagoko esku-hartze batzuk aipatu ditu, hala nola Haur Eskolan sartzeko
arrapala, patioa lhaur hezkuntzako plan pedagogiko berrira egokitzeko laster egingo diren
lanak, Mendillorri ikastetxe publikoko eskola-baratzea, Mendigoiti-El Lago ikastetxe publikoko
uxoen aurkako sistema konpontzea, Olatz Kontzejuaren kaleko zuhaiztia hobetzea, haurrak
izaten diren eremuetatik haginak –toxikotasuna dela-eta– kentzea eta beste konponketa-mota
batzuk, hala nola oinezkoendako pasabide eta lorategietakoak.

Xabier Errea Iruñeko Udaleko Estrategia Bulegoko kidearen parte-hartzea
Behin zinegotziaren parte-hartzea bukatuta, Xabier Errea Udaleko Estrategia Bulegoko
teknikariak bertaratuei azaldu die Iruña 2030 Hiri Plan Estrategikoaren inguruan egiten ari diren
lana, baita hirirako prozesu berri hori zer den eta auzoetatik garapenean nola hartu parte ere.
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Iruñean aplikatzeko planaren xehetasunei heldu aurretik, Xabier Erreak testuingurua aipatu du
laburki. Plan estrategiko bat zer den definitu du: hiriaren etorkizunari buruz pentsatzeko tresna,
gaur egun dauden edo epe ertain edo luzera izan daitezkeen erronkak eta arazoak
identifikatzea helburu duena. Halaber, zailtasun horiei aurre egiteko hiriak dituen indargune eta
aukerak identifikatzeko balio du. Plan-mota horrek etorkizunerako denon artean diseinatu nahi
den hiri-eredua adostea bilatzen du, eta helburu hori lortzeko jarraitu beharreko bidea zehazten
du. Azken batean, plan estrategiko batek bilatzen du etorkizunerako zer hiri-eredu nahi dugun
zehaztea, adostasunez, modu parte-hartzailean eta alor politikotik haratago, herritarren, eragile
sozial eta ekonomikoen eta instituzioen elkarlanaren bidez.
Iruñearentzat horren berria den tresna hau hurbileko hiri askotan erabili da, hala nola
Bartzelonan, Bilbon eta Donostian, aipatu metodologia ezarri ondoren estatuan erreferente
bihurtu diren hiru hirietan.
Plan estrategikoa Iruñean sustatzeko zioa da, Errea teknikariaren hitzetan, Udalak buru aritu
nahi duela etorkizunean nahi dugun hiri-eredua zehazteko hiri-planifikazio estrategikoaren
prozesuan.

Ondoren, Xabier Errea teknikariak zehaztasun gehiago eman ditu aipatu planari buruz:

•

Plan Estrategikoa abian jartzeak zer dakar? Hiriaren beraren plan bat da, zeinerako epe
luzerako konpromisoa behar den herritarren eta eragile sozialen partetik; baina
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beharrezkoa da, baita ere, konpromiso politikoa, legegintzaldien eta eztabaida alderdikoien
gainetik egon behar duena.

•

Zertarako da Plan hori? Emaitza hautemangarrienek eragina izanen dute batez ere
garapen ekonomiko eta sozialean, lankidetza publiko-pribatuaren sustapenean, herritarren
partaidetzaren sustapenean eta hiriaren estrategia orokor eta integralean.

•

Metodologia hori non erabiliko litzateke? Iruñean, baina Iruñerriko metropoli-eremu,
Nafarroako erkidego eta estatu zein Europako inguruabarrak kontuan hartuz.

•

Noizko? Plana 10 urterako proiektatu da, 2020-2030ko aldirako. Tarte horretan epe labur,
ertain eta luzerako helburuak diseinatuko dira. Horretaz gain, epe horrek aukera ematen du
NBEaren 2030 Agendarekin eta garapen jasangarriko helburuekin bat egiteko.

•

Nor dira parte hartzen duten eragileak? Lidergoa Udalarena da, alkatearen bidez. Horretaz
gain, sektore publikoa, sektore pribatua, elkarte-ehuna eta herritarrak ere dira eragile.

•

Nola gauzatzen da Plan Estrategiko bat? Erabili beharreko metodologia hiriaren beraren
errealitatearekin eta nortasunarekin bat dator. Iruñeari dagokionez, hiriak dituen eta izanen
dituen erronka eta desafioak identifikatzen hasiko da. Ondoren, diagnostiko sakona eginen
da gai kritikoei buruz, eta, gero, prospektiba eta etorkizunean izan daitezkeen eszenatokiak
eratzeko lana eginen da, azkenik planifikazioa eta proiektuen, programen eta jarduketen
diseinua egiteko. Azkenik, plana bete eta horren segimendua eginen da.

Erreak bereziki nabarmendu du auzoetarako Plan Estrategikoan parte-hartzeak dakarren
aukera, batez ere, diagnostiko-fasean; izan ere, behin hiriko arazoak eta gai erabakigarriak
identifikatuta, zonaldeari lotuko zaizkio, auzo bakoitzean nabarmenenak zeintzuk diren ikusteko.
Horretarako, lan egiteko guneak sortuko dira, auzoetan bertan 2019ko otsailean eta martxoan.
Zonaldez zonaldeko gune horietan ez ezik, beste bide batzuen bitartez ere parte hartu ahal
izanen da Plan Estrategikoan, hots,egun martxan dagoen inkesta eginez, Erabaki plataformaren
bidez, PEU Foroaren saioen bidez (Plan Estrategikoan herritarren ordezkaritza handiena duen
organokoak), pamplona.es webgunearen bitartez eta sare sozialak erabiliz.
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Gai honi buruz sor litezkeen zalantzei, iradokizunei edo iruzkinei erantzuteko, Xabier Erreak
herritarrendako erabilgarri jarri du Udaleko Estrategia Bulegoko helbide elektronikoa:
oficinaestrategica@pamplona.es

Auzoa berriemaile

Jarraian, Espinosak Auzoa berriemaile atalari hasiera eman dio; baina, aurretik, gogorarazi du,
Plan Estrategikoari buruz bertaraturen batek Xabier Errea teknikariarendako galderarik izanez
gero, Udala adi atalaren azken tartean galdetu ahalko duela.
Ondoren, Antzarako ordezkari Xabi Senosiaini eman dio hitza, eta honek proiektua zertan
datzan azaldu du:
Xabier Senosiain Antzara Zentro Komunitarioko ordezkariaren parte-hartzea
Hasteko, Senosiainek azaldu du proiektuaren helburu nagusietako bat “aritzeko era ezberdin
bat sortzea” dela, "orain arte bururatu gabekoa". Antzara komunitate-proiektuak eta Mendillorri
auzoak “beste era bateko prozesu partizipatiboaren eta prozesu pedagogikoen” aldeko apustua
egin dute.
Mota horretako aldaketek beste esparru batzuetara igaro daitezkeen asaldura eta eztabaida
sortu ahal dituztela uste du; hortaz, halakoetan “benetako protagonistei zein bizipen dituzten” ez
galdetzearen aurrean kritiko agertu da. Eta erantsi du: “jakin gabe epaitu egiten da, eta askotan
planteamendu politikoetarako iritzi interesdunak dira. Ez dute Mendillorriko komunitatearen
errealitatea bilatzen”.
Antzararen helburua Mendillorriko elkarbizitzan ekarpentxoa egitea eta, halaber, “ongi
pasatzea” dela esan du jarraian. Izan ere, Mendillorri auzoak ez du gizarteratzeko edo
auzokideekin partekatzeko gunerik. Berriro esan du halako proposamenek atsekabea sortzen
dutela, eta hori haien ustez "ezjakintasuna dela medio" gertatzen dela.
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Senosiainek Antzarak parte-hartzeko honako bi eren aldeko apustua egiten duela azaldu du:
bata sareko lana da, eta prozesuak komunitate osoari eta auzoari irekitzea dakar, erakundeak
parte hartzen duen lekuetan zein ez duenetan; parte hartzeko bigarren era, bere hitzetan,
erantzunkidetasuna da, “erantzukizunak partekatzea”. Argitu du ideia hori erantzukizuna beste
bati ematea “duin bihurtzea eta aintzat hartzea dela” defendatzen duen irakasbidearen barruan
dagoela. Azken hori auzoko elkarbizitza ongi garatzeko alderdi beharrezkotzat eta iraultzailetzat
jo du.

Prozesu horiek gauzatu daitezen, “elkarrizketa izan, eztabaidatu eta gauzak partekatu zein
eraikitzeko” gune bat izatea beharrezkoa dela berretsi du Xabierrek. Gaineratu duenez,
batzuetan gune horiek “onaren eta txarraren gainetik dauden eragileek gaitzesten dituzte”; eta
horren aurrean oso kritiko agertu da, horrela proiektua kaltetu eta erantzukizuna politikariei eta
erakundeari eskatzen baitzaie.
Aipatu du hainbatetan proiektua ezagutzeko gonbita luzatu zaiela Antzaratik herritarrei zein
oposizio politikoari. Une hori erabiliz, Senosiainek berriro egin die proiektua ezagutzeko
gonbitainteresdunei, prozesu guztiak “partekatu behar direla” uste baitu. Antzaratik behin eta
berriro “Civivoxarekin, osasun-etxearekin, eskolekin, institutuarekin elkarlanean aritzen”
saiatzen direla gehitu du, horrela, edozein auzokide joan daitekeen sarea sortzeko asmoz.
Jarraian, Senosiainek Antzaran parte-hartzaileek egunero-egunero ez dutela puntu bateratua
erdiesten adierazi du; batzuetan ez dira ados jartzen eta akatsak egiten dira.
Oposizioaren partetik jasotako kritiken aurrean bere desadostasuna eman du aditzera; izan ere,
bere hitzetan, auzoan gero eta jende gehiago dago proiektu honen alde. Antzararen aurkakoak
proiektua ezagutzera gonbidatu ditu berriro ere.
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Senosiainek kontatzen duenez, Antzarak mota guztietako jarduerak antolatzen ditu,
belaunaldiartekoak eta askotarikoak, guztientzat direnak, haur zein helduentzat. “Parte-hartzeak
ematen dio guneari nortasuna” erantsi du. Haurren parte-hartzea nabarmendu du, “horien partehartzeak gunearen erabilera baldintzatzen baitu”.
Ondoren, Senosiainek azaldu du biztanleen % 39, Mendillorrin, 29 urtetik beherakoak direla,
guztira 4.281; eta biztanle-kopuru horrentzat Antzarak antolakuntzarako eskaintzen duen
gunearekin “kontentatzea" “lorpentzat” jo du.
Hizlariak bertan egiten diren lantegi-sorta bat aipatzen du, hala nola joskintza-lantegia, non 50
eta 60 urte bitartekoek parte hartzen baitute, eta, halaber, gazteek musika-entseguak egiteko
tokiak; horiei auzoan kontzertuak emateko aukera ere eman nahi zaie Antzaratik.
Antzarak bileretara bertaratzen diren auzokideek ezarritako “mugak onartzeko” duen
konpromisoa azpimarratu du Senosiainek. Proiektuaren auzo-elkarbizitzarekiko konpromisoa
nabarmendu du; proiektuak bakarrik “hitz politak izan ditu”.
Antzara Iruñeko Udalak herritar guztiei eta, hortaz, Mendillorriko auzokideei lagatako gune
publiko bat dela berretsi du. Proiektuak garatzen duen ikasbide-autonomiaren aldeko apustua
azpimarratu du, hirian erreferentea izan ahal baita.
Proiektuak erakundearekin lan egiteko duen helburua aipatu du behin eta berriz, “gobernatzen
duenak gobernatzen duela”, partekatutako erantzukizun-gune bat proposatuz.

Udala adi

Aurreko atala amaitu eta gero, Espinosa teknikariak txanda eman die auzoko bizilagunei eta
galderen txanda ireki du.
Auzokide batek informazioa eskatzeko edo Udalari eskaerak egiteko bidea zein den galdetu du.
Zinegotziak Erabakiren berri eman dio horretarako, 010 telefonoaz eta bere emailaz gain.
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Auzokide batek ohartarazi du, bere ustez, Antzara, Civivox, osasun-etxe eta abarren ondoan
zakurrendako eremua egotea arazoa dela, auzoko gizarte-aisialdirako eremua baita, eta beste
leku batera eramateko iradokizuna egin du. Zinegotziak horren berri baduela azaldu du, eta
badakiela, baita ere, eremu hori sortu ostean zer nolako bilakaera izan den bertan.
Orduko 30 kilometroko abiadura-mugari dagokionez, auzokide batek Badostaingo errepidetik
joateko zailtasuna aditzera eman du, eta, ibilgailu-kopurua dela-eta, zirkulazioa arintzeko
semaforoak proposatu ditu.
Zinegotzia, Xabi Senosian aipatuz, Sor ezazu Mendillorri jarduera ekarri du gogora, erakundeeta gizarte-ehunen arteko elkarlanerako eredu gisa; bertan haur-eskola ere garrantzitsua izan
zen eta, Belokiren ustez, Antzaratik aipatutako sareak eskola barne hartzen jarraitzea
interesgarria litzateke.
Beste auzokide batek aditzera eman du San Joan Jainkoarena kalean jarduketa bat egin dadila
nahi duela, bi noranzkoetan zirkulatuz garajeetara sartzeko bide emanen lukeena.
Gainera, zakurrendako eremuari buruzko aurreko ekarpenaz bezainbatean, aurreko auzoeztabaidaguneetan egindako iradokizun bat gogorarazi du, Campamento Mendiaren kaletik
gertu zakurrendako eremu bat jartzeko aukerari eta Mendillorriko IV. fasetik gertu eremu bat
jartzeko eskaerari dagokienez.
Jarraian, trinketetik gertu aparkatzeko toki ezari eta bertan egin eta auzotik kanpoko jendea
erakartzen dituzten ekitaldiei dagokienez, auzokide batek eskatu du institutuaren ondoko landa
atontzeko, aipatu egoera hobetu dadin.
Ardatz Kontzejuaren kaleko GEZKaren inguruan, beste auzokide batek bertan biltzen diren
elkarte eta kolektiboen egoera arautzeko hitzarmen bat eskatu du. Belokik berriki informazio
hori prentsan atera zela gogorarazi du, eta auzo-etxea erabiltzen duten erakundeekin
harremanetan jarriko direla uste du. Bideberri elkarteko kidea den beste bertaratu batek
eskaera bera egin du. Zinegotziak Komunitate Garapeneko Alorrean ildo horretan orain egiten
ari den lana aipatu du.
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Azkenik, auzokide batek auzoko oinezkoen pasabide askoren ezabaketaz galdetu du, eta
gainontzeko bertaratuek birmargotzen ari direla aipatu dute.
ERABAKI plataformatik eta YouTubetik guztira 8 proposamen aurkeztu ziren.
Hona hemen plataformaren bidez jasotako proposamenak, zinegotziak, horrela hitzemanda eta
ondoren erantzuna emateko, dagozkien alorretara eramango dituenak:

•

Mendillorrin, 30 km/h-ko abiadura baino motelagoa.

•

Espaloiak eta lotuneak. Iruñera.

•

Komunak jartzea, tximiniaren ondoko kirol gunean.

•

Ramón Aguinaga kalea berrurbanizatzea.

•

Egues Kontzejuaren kaleko eta inguruko oinezkoendako pasabideak margotzea.

•

Mendillorriren eta Mugartearen arteko errepide-lotunea.

•

Villavesen lineekiko lotunea.

•

Mendillorriko IV. faserako zerbitzuen eskaera.

Espinosak adierazi du Erabakiren bitartez egindako proposamen guztiak web orri horretan
berean erantzunen direla, eta plataforma horretan ere jasoko dela auzo-eztabaidagune honetan
eta aurrekoetan egindako lana.
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Amaiera
Behin proposamen- eta galdera-txanda amaituta, Espinosak bertaratuei etorri izana eskertu eta
amaitutzat eman du Mendillorriko 5. auzo-eztabaidagune hau.

Zentro. Espacio Colaborativo / Elkarlaneko gunea
Kondestable Civivoxa. Kale Nagusia, 2, 2. solairua. Iruña
948 420266
participacionciudadana@pamplona.es
participa.pamplona.es
erabaki.pamplona.es
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